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D e Indische Oceaan, bezaaid met kleine zeil-
scheepjes van vissers uit Bagamoyo, ligt achter 

ons en we fietsen nu hotsend en botsend over de 
stoffige savanne van Tanzania, in de geur van houts-
koolvuurtjes. Voor ons liggen vijfhonderd kilometer 
fietssafari, tot Kenia. Met een kleine groep andere 
fietsers leg ik de tocht af voor een goed doel, maar  
je kunt ook puur voor je plezier het zadel in. Reis- 
organisaties als African Touch en VDT helpen je daarbij.  
Het absolute hoogtepunt? Het traject door Saadani  
Nationaal Park. Dankzij nieuw overheidsbeleid kun 
je er, begeleid door rangers, door de savanne trekken 
om wilde dieren te spotten. Het is eerst even schrik-
ken, maar in de heiige hitte ligt de Big Five in de  
schaduw te slapen. Onder onze wielen ligt verse  
olifantenpoep. Even stoppen we, totaal bezweet,  
om uit te rusten onder een baobab, omringd door 
ritselende geluiden. De zee is niet te zien en toch ligt 
die ergens rechts, waar de mangroves hoog op hun  
wortels staan. We kamperen aan het strand, douchen 
in de zee, en zien ’s ochtends vroeg wilde zwijnen 
wier staarten als fakkels lijken te branden in het  
licht van de opkomende zon. In de ochtendstilte  
fietsen we langs een kudde giraffes, antilopen, apen 
en impala’s. Na de kuststrook klimmen we door de 
Amani Hills van het Usambaragebergte. De gigan-
tisch hoge bomen en overvloed aan medicinale krui-
den maken het tot één groot botanisch lustoord.  
Het is land waar boeren cassave, bananen en spece-
rijen verbouwen. Kardemon, kaneel en zwarte peper 
liggen op de weg te drogen. De erven van de adobe-
huisjes zijn onveranderlijk brandschoon geveegd.  
De keuken die met ons meereist, ‘huurt’ een erf en 
een hutje af om de lunch te bereiden. Zo blijven we 
heel dicht bij de bevolking. Een grote verrassing zijn 
de theeplantages. Zigzaggend fietsen we de diep-
oranje lemen weg almaar omhoog, nagestaard door 
theeplukkers. Onze glimmende helmen steken net 
uit boven het intense groen van de theeplanten.  
Kinderen staan rechts en links van de weg ons toe te 
juichen. Na een steile single track dwars door de  
jungle slaan we ons kampement op een voetbalveld 
op. We zijn nu op een rode hoogvlakte op ruim 1100 
meter. Met het baksteenkleurige stof diep in onze 
huid en druipend van het zweet stuiven we bij  
Lunga Lunga de Keniaanse grens over. Na zeven 
dagen fietssafari en vele hoogtemeters is iedereen 
een intense ervaring rijker.
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